
 

Sent: Monday, May 20, 2013 7:10 PM 

Subject: Re: Fw: Pedido de esclarecimento - Tribunal 

Regional do Trabalhoda3ª Região / MG  

- PE 09/2013 

 

 

Seguem os esclarecimentos solicitados: 

 

Esclarecimento 01 

Informamos que os seguintes veículos sofreram sinistros 

durante a 

vigência de apólices 

anteriores: 

- Toyota Hilux SW4 4x2 SR, placa GMF 6313 

- Nissan X Terra 2.8 SE, placa GMF 5026 

- Peugeot 307SD 205 M FL, placa GMF 5471 

- Nissan X Terra 2.8 SE, placa GMF 5027 

- Nissan Frontier XE 2.5 4x4, placa GMF 6259 

 

Esclarecimento 02 

Utilização dos veículos do Tribunal: 

Veículos tipo sedan: utilizados para a condução de 

magistrados e servidores. 

Veículos tipo van de passageiros: utilizados na condução de 

equipes de 

magistrados, servidores, autoridades e convidados. Poderão 

transportar, juntamente com a equipe de servidores, 

equipamentos de 

filmagem da Assessoria de Comunicação do Tribunal e 

equipamentos de 

informática. 

Veículos tipo furgão: utilizados para o transporte de 

malotes e 

correspondências entre os prédios deste Regional. 

Veículos tipo SUV: utilizados no traslado de pequenas 

equipes, 

sobretudo em viagens às varas trabalhistas no interior do 

estado. 

Veículo tipo caminhoneta com baú: utilizado para o 

transporte de 

equipamentos e pequenas cargas (mobília dos setores do 

Tribunal). 

 

Esclarecimento 03 

A vistoria dos veículos poderá ser realizada após o certame 

licitatório. Lembramos, no 

entanto, que, conforme item 21.2 do Termo de Referência, a 

contratada 

não poderá alegar 

desconhecimento das condições dos veículos para se eximir 



das 

obrigações assumidas. 

 

Esclarecimento 04 

O Tribunal não possui ambulância. 

 

Esclarecimento 05 

Nenhum dos veículos envolvidos nessa licitação estão 

parados em 

oficina, seja por motivo de sinistro ou para manutenção. 

Todos os 

veículos estão sendo utilizados pelo Tribunal. 

 

Esclarecimento 06 

Em caso de fusão, junção, incorporação, etc, da licitante 

vencedora, 

haverá um aditamento do contrato, no todo, para que a nova 

empresa 

assuma os direitos e obrigações contratuais. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Citando Dsaa <dsaa@trt3.jus.br>: 

 

[Ocultar Texto Citado] 
 

https://webmail.trt3.jus.br/horde/imp/compose.php?to=dsaa%40trt3.jus.br&thismailbox=INBOX
https://webmail.trt3.jus.br/horde/imp/message.php?index=7342

